
 

PEDrinho Notícias 7 Março 2016  View this email in your browser  

    

 
 

 

A. A última atualização do PEDro (7 de Março de 2016) 
 

O PEDro possui 32.802 registros. Na última atualização do dia 7 de Março de 

2016 você encontrará:  

 26.163 ensaios clínicos (25.450 com avaliação da qualidade metodológica 

pela escala PEDro confirmada) 

 6.075 revisões sistemáticas 

 564 diretrizes de prática clínica 

 
 

B. Nova revisão da Cochrane atualizada encontrou que a reabilitação 

cardíaca baseada em exercícios reduz o risco de mortalidade 

cardiovascular 
 

Nesta atualização, os autores incluíram 63 ensaios clínicos que estudaram um 

total de 14,486 pessoas com doença cardíaca coronária. Os estudos mostram que 

pacientes que têm a reabilitação cardíaca baseada em exercícios têm 0,74 vezes 

o risco de mortalidade cardiovascular (Intervalo de confiança (IC) 95%: 0,64-0,86, 

27 estudos), comparado com aqueles que não fazem rehabilitação baseada em 

exercícos. O risco global de internações hospitalares também foi reduzido (risco 

relativo 0,82, 95% CI 0,70-0,96, 15 ensaios). No entanto, não há uma redução na 

mortalidade total. Os autores reconhecem que os pacientes incluídos nestes 

ensaios clínicos foram, predominantemente, indivíduos de baixo risco e que são 

necessários mais estudos em populações de alto risco. 

 

http://us11.campaign-archive2.com/?u=73dab3f8d5cca1a3fb365053a&id=96b2107be6&e=%5bUNIQID%5d
http://www.pedro.org.au/portuguese/


 

Anderson L et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2016;Issue 1 

 

Leia mais sobre PEDro  

 
 

 

C. PEDro podcast 
 

Anne Moseley e Rob Herbert gravaram um podcast sobre o PEDro na conferência 

da Associação Australiana de Fisioterapia  (CONNECT 2015). 

 

Para ouvir o podcast visite https://soundcloud.com/aus-physio-

assoc/physiotherapy-research-with-dr-anne-moseley-and-professor-rob-herbert  

 
 

 

D. Axxon, Félag Sjúkraþjálfara, Društvo Fizioterapevtov Slovenije e 

UNIFY ČR renovam parceria com o PEDro 
 

Agradecemos a Axxon, Félag Sjúkraþjálfara, Društvo Fizioterapevtov Slovenije e 

UNIFY ČR por renovar a sua parceria com o PEDro por mais um ano.  

 
 

E. Novo video: Como salvar os resultados de busca no PEDro em 

inglês e português 
 

Você sabia que agora você pode salvar os resultados da sua busca do PEDro? 

 

Você pode salvar sua busca do PEDro no formato RIS (Research Information 

Systems), que pode ser exportado para diversos softwares de referências 

(incluindo Endnote). 

 

Nossos dois novos víideos (português e inglês) sobre como selecionar artigos, 

salvar os artigos selecionados e como importar os artigos salvos para softwares 

de referência (como o EndNote). 

 

O PEDro gostaria de agradecer a Flávia Carvalho que traduziu e gravou o vídeo 

http://search.pedro.org.au/search-results/record-detail/14619
https://soundcloud.com/aus-physio-assoc/physiotherapy-research-with-dr-anne-moseley-and-professor-rob-herbert
https://soundcloud.com/aus-physio-assoc/physiotherapy-research-with-dr-anne-moseley-and-professor-rob-herbert
http://www.axxon.be/nl/home/
http://www.physio.is/
http://www.dfs.si/
http://www.unify-cr.cz/
https://youtu.be/O4r7vDpzwBA
https://youtu.be/9ZtE17emK_w


 

de como salvar os resultados de busca no PEDro durate seu estágio de 3 meses 

no The George Institute for Global Health. Flávia está cursando Fisioterapia pela 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Brazil.  

 
 

 

F. A próxima atualização do PEDro (Abril 2016) 
 

A próxima atualização do PEDro será na próxima quarta-feira dia 4 de Abril de 

2016.  
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